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UCHWAŁA BUD ŻETOWA 
GMINY SULIKÓW NA ROK 2011 

NR IV/14/11 
RADY GMINY SULIKÓW 

Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 ROKU 

 

 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 - 212, 

art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz 

art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1241)  

Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Ustala się dochody w wysokości 19.387.832,00 zł 
     z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości  16.792.657,00 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości 2.595.175,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 
  

2. Ustala się wydatki w wysokości  22.257.804,00 zł 
     z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 15.561.277,00 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości  6.696.527,00 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 

§ 2. 
 

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.869.972,00 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. 
 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.852.472,00 zł i rozchody budżetu w 

wysokości 982.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.  
 

§ 3. 
 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 
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1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości  

1.500.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.869.972,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 982.500, 00 zł .  

 

§ 4. 
 

1. Ustala się  rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł. 
 

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 240.000,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników 

wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości 190.000,00 zł, 

2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł. 
 

§ 5. 
 

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 

a) dochody     1.535.617,00 zł   

b) wydatki      1.535.617,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów 

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 

a) dochody       120.000,00 zł   

b) wydatki        120.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 

realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień w wysokości: 

a) dochody         50.000,00 zł   

b) wydatki          50.000,00 zł 

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na 

finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 

a) dochody         43.000,00 zł   

b) wydatki          43.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 6.  
 

2. U

stala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 
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wysokości 7.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 6. 
 

Ustala się  przychody i koszty  samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: 

1) przychody           321.289,00 zł 

2) koszty                  327.836,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 

§ 7. 
 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w wysokości 706.451,00 zł, 

jak w załączniku nr 9. 
 

§ 8. 
 

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w  

wysokości 192.845,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 
 

§ 9. 
 

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem 

nr 11. 
 

§ 10. 
 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 

papierów wartościowych na: 

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości ustalonego limitu w § 3 pkt 1, 

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 

pkt 2, 

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości ustalonego limitu w § 3 pkt 3. 
 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do: 

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków 

bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

obsługujący budżet, 

3) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 100.000,00 zł. 
 

§ 11. 



 

 

 

4 

 

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych 

w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku 

budżetowym. 
 

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych 

w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w 

którym dokonano zwrotu tych wydatków. 
 

3. Ustala się, że jednostki budżetowe gminy odprowadzają pobrane dochody według stanu 

na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek budżetu 

gminy. 
 

§ 12. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 
 

§ 13. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011  roku i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUD ŻETOWEJ 

 GMINY SULIKÓW NA ROK 2011  

 
           Uchwała budżetowa Gminy Sulików na  rok 2011 został opracowana w oparciu o: 

• ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 

• ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), 

• ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), 

• przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. z 2009 roku Nr 157, 

poz. 1241),   

• ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 

526 ze zmianami), 

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), 

• uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików, 

• strategię rozwoju Gminy Sulików, 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2010 rok, 

• informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2011 rok kwotach dotacji 

celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z 

dnia 21 października 2010 roku, znak: FB.III.3050-72/10), 

• informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty 

dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2011 rok (pismo z dnia 6 

października 2010 roku, znak DJG-3101-2/10), 

• informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2011 rok subwencji ogólnej 

oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych 

(pismo z dnia 12 października 2010 roku, znak: ST3-4820-26/2010), 

• wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne 

Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików, 

• przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2011 

roku, 

• wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,30%. 
 

           Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne: 

Jednostki budżetowe 

1. Urząd Gminy Sulików 
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2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie 

3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie 

4. Szkoła Podstawowa w Biernej 

5. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 

6. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 

Zakłady budżetowe 

1. Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie 

Instytucje kultury 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie 
 

           Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane 

udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz 

dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2011 rok w wysokości 19.387.832,00 zł. 
 

           Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.638.785,00 zł posłużono 

się następującymi wskaźnikami: 

1) wpływy z opłaty produktowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 

zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2010 rok, 

2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej  osób fizycznych 

opłacamy w formie karty podatkowej o 2,30%, podatku od spadków i darowizn o 2,30%, 

opłaty skarbowej o 2,30%,  opłaty eksploatacyjnej o 58,00%  oraz innych opłat 

lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw o 75,00%, 

3) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę nr 

XLVII/360/10 Rady Gminy Sulików z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały nr 

XLVII/361/10 Rady Gminy Sulików z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików oraz z podatku od środków 

transportowych w oparciu o uchwałę nr XXXV/270/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

4) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2011 rok średnią 

cenę skupu 1 dt żyta (37,64 zł), 

5) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązująca na 2011 rok średnią 

cenę sprzedaży 1 m3 drewna (154,65 zł). 
 

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z 

najważniejszych źródeł wpływów (72,68%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie 

(24,89%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając 

ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania 

się wielkości dochodów budżetu (3,15%). Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest 

już mniej znacząca. 
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               Dochody  z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 515.152,00 zł, z tego: 

1) wpływy ze sprzedaży 6 działek zabudowanych  355.000,00 zł, 

2) wpływy ze sprzedaży 10 działek niezabudowanych  112.500,00 zł, 

3) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych  4.000,00 zł, 

4) opłaty roczne za  użytkowanie wieczyste  13.500,00 zł, 

5) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych  28.500,00 zł, 

6) dzierżawa obwodów łowieckich 1.652,00 zł. 

                                                                         

           Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 382.234,00 zł, z tego: 

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  15.000,00 zł, 

2) wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych  230,00 zł, 

3) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  43.000,00 zł, 

4) zwrot kosztów postępowania administracyjnego  5.500,00 zł, 

5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi 

opiekuńcze  7.000,00 zł, 

6) wpływy z tytułu opłat za rytmikę  3.800,00 zł, 

7) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 202.676,00 zł, 

8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach  bankowych  6.080,00 zł, 

9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  8.000,00 zł, 

10) pozostałe odsetki  600,00 zł, 

11) darowizny od firmy FORNAX Spółki z o.o. we Wrocławiu 80.000,00 zł,  

12) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań 

określonych przepisami prawa  1.560,00 zł, 

13) zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia 

społeczne za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 748,00 zł,   

14) różne dochody 40,00 zł,    

15) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  8.000,00 zł. 
 

           Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących 

dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. Natomiast udział gminy we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu 

państwa zaplanowano w wysokości 2.670.880,00 zł - według danych przedłożonych przez 

Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować 

jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.   
 

           Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji 

podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. 

Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy 
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budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac 

nad budżetem państwa.   

             Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2011 rok  wynosi 

4.722.089,00 zł, z tego: 

1) część wyrównawcza  577.493,00 zł, 

• kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w  

     gminie na 1 km2 do średniej gęstości zaludnienia w kraju)  577.493,00 zł, 

2) część oświatowa  4.144.596,00 zł. 

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej 

określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów 

według stanu na początek roku szkolnego 2010/2011 i danych dotyczących liczby nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2009 roku i 

10 października 2009 roku. 
 

           Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, 

które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z 

budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.305.392,00 zł, z tego na: 

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej  59.307,00 zł, 

2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  1.010,00 zł, 

3) realizację zadań  z zakresu obrony narodowej  200,00 zł, 

4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej  1.000,00 zł, 

5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, 

zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz 

pozostała działalność) 2.122.000,00 zł, 

6) sfinansowanie odbudowy mostów zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w 

sierpniu 2010 roku  121.875,00 zł. 
 

           Dotację celową z powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy  zaplanowano w wysokości 

120.000,00 zł.  

 

          Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 

1.973.300,00 zł, z tego: 

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację operacji 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki 
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Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i 

Skrzydlice”  1.373.866,00 zł, 

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi” na realizację operacji „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach 

Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”  442.700,00 zł, 

3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Oś 

priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna, Dziedzina wsparcia 2. Kultura i 

sztuka, Kierunek działań 1. Poprawa oraz rozwój infrastruktury kulturalnej, Projekt pod 

tytułem „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz 

Gminie Hohendubrau”   156.734,00 zł. 

  

 

 

 

 

 

 Wydatki budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w wysokości 22.257.804,00 zł. 

Zaplanowano kwotę 15.561.277,00 zł na wydatki bieżące (69,91%) oraz kwotę 6.696.527,00 

zł na wydatki majątkowe (30,09%). 

Globalną kwotę wydatków w wysokości 22.257.804,00 zł 

przeznacza się na: 
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1) wydatki bieżące  15.561.277,00 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  6.778.399,00 zł, 

- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań  

5.362.627,00 zł, 

- dotacje na zadania bieżące  627.651,00 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.509.400,00 zł, 

- obsługa długu publicznego  283.200,00 zł, 

2) wydatki majątkowe  6.696.527,00 zł 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne  6.522.527,00 zł, 

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  174.000,00 zł. 
 

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:  

 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.500,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.500,00 zł na 2% odpis od planowanych wielkości 

podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 

ustawy o izbach rolniczych. 

 

Dział 400 – WYTWARZANIE   I    ZAOPATRYWANIE  W  ENERGIĘ   ELEKTRYCZNĄ,   

                    WODĘ I GAZ 300.000,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi  w 

zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.  

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 596.909,00 zł 
 

Wydatki w wysokości 596.909,00 zł zaplanowano na: 

1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych  120.000,00 zł, 

2) remonty i utrzymanie dróg gminnych  87.000,00 zł, 

3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych  135.000,00 zł,  

4) zakup wiaty przystankowej wraz z transportem i montażem oraz rozbiórka istniejącej 

wiaty przystankowej w Biernej  7.000,00 zł, 

5) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  21.031,00 zł, z 

tego: 

- remont drogi wewnętrznej (działka nr 178) w Małej Wsi Dolnej  7.000,00 zł, 

- zakup kamienia wraz z transportem na drogi (działki nr 65 i 536)  znajdujące się w 

sołectwie Radzimów Dolny  13.531,00 zł,  

- zakup farb do pomalowania przystanków autobusowych znajdujących się na terenie 

sołectwa Radzimów Górny  500,00 zł, 
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6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zabezpieczenie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie”  20.000,00 zł, 

7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni 

bazaltu w Sulikowie”  30.000,00 zł, 

8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece 

Czerwona Woda w miejscowości Bierna”  15.451,00 zł, 

9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu w km 1 + 325,22 drogi gminnej nr 

109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”  50.808,00 zł, 

10) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu w km 1 + 145,85 drogi gminnej nr 

109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”  16.184,00 zł, 

11) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu w km 0 + 243,60 drogi gminnej nr 

109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”  39.683,00 zł, 

12) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w 

miejscowości Sulików”  54.752,00 zł. 

 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.035.500,00 zł  
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.035.500,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) utrzymanie oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inwentaryzacja nieruchomości, 

wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży 

nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe)  73.000,00 zł, 

2) opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej działek w obrębie Sulików zajętych pod 

budowę gimnazjum i środowiskowej hali sportowej  25.000,00 zł, 

3) podatki od mienia komunalnego gminy  937.500,00 zł. 

  

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  14.513,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 14.513,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) wykonanie koreferatów  8.200,00 zł, 

2) ogłoszenia w prasie  2.500,00 zł, 

3) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i składki od nich 

naliczane  3.813,00 zł.   

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.181.854,00 zł 
 

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na: 

1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej  59.307,00 zł, 

2) działalność rady gminy  100.000,00 zł, 

3) funkcjonowanie urzędu gminy  1.933.752,00 zł,    

4) promocję Gminy Sulików  51.000,00 zł,  
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5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  z przeznaczeniem na 

utrzymanie biura ZGZZ (1,30 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na 

dzień 31 grudnia 2009 roku ustalonego przez GUS) 5.984 x 1,30 zł =  7.779,00 zł, 

6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł 

na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2009 

roku ustalonego przez Urząd Statystyczny)  5.984 x 1,00 zł =  5.984,00 zł, 

7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej  1.100,00 zł, 

8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo 

Izerskie  5.000,00 zł, 

9) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 

(0,15 zł od mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego)  6.207 x 0,15 zł =  932,00 zł, 

10) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy  15.000,00 zł, 

11) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów  2.000,00 zł.  

 

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  

                    KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.010,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.010,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 

wyborców w gminie. 

 

Dział 752 – OBRONA NARODOWA  200,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

obrony narodowej. 

 

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  

                    PRZECIWPOŻAROWA 361.277,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 361.277,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) środki na wsparcie policji  7.000,00 zł, z tego: 

- na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej  1.500,00 zł, 

- dla policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym na terenie 

Gminy Sulików  3.500,00 zł, 

- zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na terenie Gminy 

Sulików  2.000,00 zł, 

2) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych  150.800,00 zł, z tego: 

- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych  20.000,00 zł, 

- pobór wody  1.500,00 zł, 

- dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej 79.300,00 zł, 
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- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na dofinansowanie 

zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego  50.000,00 zł,  

3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  47.282,00 zł, z 

tego: 

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Zakup 2 aparatów powietrznych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Biernej” 8.000,00 zł, 

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej  1.731,00 zł, 

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą ”Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Miedzianej”  6.500,00 zł,  

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „ Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Starym Zawidowie”  5.900,00 zł, 

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na 

wyposażenie jednostki w sprzęt ochrony osobistej strażaka (między innymi: 6 

kompletów umundurowania specjalnego, 6 par obuwia specjalnego, 6 hełmów, 6 par 

rękawic specjalnych, 2 radiostacje)  9.751.00 zł, 

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Studniskach Dolnych w sprzęt ochrony osobistej strażaka – 2 aparaty ochrony dróg 

oddechowych”  8.400,00 zł, 

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na zakup 

umundurowania i obuwia specjalnego oraz hełmów  7.000,00 zł, 

4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej  1.000,00 zł, 

5) funkcjonowanie straży gminnej 148.044,00 zł, 

6) wydatki na uruchomienie i funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS”  

7.151,00 zł.  

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I  

                   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  

                   PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 46.000,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 46.000,00 zł na wydatki związane z poborem podatków,  

opłat i niepodatkowych należności budżetowych. 

 

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 283.200,00 zł 
 

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji 

komunalnych, kredytów i pożyczek, prowizje i opłaty związane  z zaciąganymi kredytami. 
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Ujęto również wydatki związane z tytułu odsetek od pożyczek na wyprzedzające 

finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
Tabela 1.                   INFORMACJA O DŁUGU GMINY SULIKÓW W 2011 ROKU 

     

Wyszczególnienie 

Przewidywany dług 
Planowane 
wydatki na 

obsługę długu 
w 2011 roku 

Stan na dzień 
01.01.2011 roku 

Spłaty rat  w 
2011 roku 

Zaciągnięte w 
2011 roku 

Stan na dzień 
31.12.2011 roku 

Kredyt  05/0321 1 500 000,00 300 000,00 - 1 200 000,00 56 666,00 

Kredyt  030/4/KK/I/2004 1 250 000,00 312 500,00 - 937 500,00 45 010,00 

Obligacje komunalne 2 250 000,00 340 000,00 - 1 910 000,00 110 102,00 

Pożyczka 15/OZ/JG/2008 62 000,00 30 000,00 - 32 000,00 1 336,00 

Pożyczka 

ROW321.11.00642.02 
- - 1 372 365,00 1 372 365,00 6 535,00 

Pożyczka 34/OW/JG/2007 

warunkowo umorzona 
646 000,00 - - 646 000,00 - 

Kredyty planowane - - 2 480 107,00 2 480 107,00 63 551,00 

Razem 5 708 000,00 982 500,00 3 852 472,00 8 577 972,00 283 200,00 

 
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 340.000,00 zł 
 

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 340.000,00 zł, z tego:  

1) rezerwę ogólną w wysokości  100.000,00 zł, 

2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych 

wraz z składkami od wynagrodzeń w wysokości  190.000,00 zł, 

3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

50.000,00 zł. 

 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.215.684,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.215.684,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) szkoły podstawowe  3.078.989,00 zł, z tego:  

- Szkoła Podstawowa w Biernej  905.704,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 779.840,00 zł,  

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie  1.393.445,00 zł, 

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   124.249,00 zł, z tego: 

- Szkoła Podstawowa w Biernej  71.971,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych  52.278,00 zł,  
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3) przedszkola  585.321,00 zł, z tego: 

- Przedszkole Publiczne w Sulikowie  585.321,00 zł, 

4) gimnazja  1.677.980,00 zł, z tego: 

- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  1.677.980,00 zł, 

5) dowożenie uczniów do szkół  360.000,00 zł,  

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  27.418,00 zł, z tego: 

- Przedszkole Publiczne w Sulikowie  2.396,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Biernej  5.236,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych  4.286,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie  7.448,00 zł, 

- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  8.052,00 zł, 

7) stołówki szkolne i przedszkolne 355.556,00 zł, z tego:  

- Przedszkole Publiczne w Sulikowie  141.729,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Biernej  10.186,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych  7.759,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie  111.914,00 zł, 

- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  83.968,00 zł, 

8) pozostała działalność 1.400,00 zł, z tego: 

- wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do 

rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego  1.400,00 

zł,   

9) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.771,00 zł, z 

tego: 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup karuzeli na wyposażenie placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Biernej”  4.771,00 zł. 

 

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki  w wysokości 50.000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA 2.678.019,00 zł 
 

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na: 

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  1.467.000,00 zł,  

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy  społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej  17.500,00 zł, 

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  400.000,00 

zł, 
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4) dodatki mieszkaniowe  30.000,00 zł, 

5) zasiłki stałe  121.000,00 zł, 

6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  437.919,00 zł, 

7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  45.600,00 zł, 

8) pozostała działalność  159.000,00 zł, z tego: 

- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej  45.500,00 zł, 

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  113.500,00 zł.  

           

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  129.490,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości  129.490,00 zł  przeznaczone zostały na: 

1) świetlice szkolne  82.571,00 zł, z tego: 

- Szkoła Podstawowa w Biernej  9.594,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych  12.661,00 zł,  

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie  33.532,00 zł, 

- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  26.784,00 zł, 

2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży  4.620,00 zł,  

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 800,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie  1.990,00 zł, 

- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  1.830,00 zł, 

3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38.170,00 zł, 

4) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.570,00 zł, z tego: 

- Szkoła Podstawowa w Biernej  430,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych  190,00 zł,  

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.120,00 zł, 

- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  1.830,00 zł, 

5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  559,00 zł, z tego: 

- Szkoła Podstawowa w Biernej  73,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych  87,00 zł,  

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie 226,00 zł, 

- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  173,00 zł. 

 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.242.136,00 zł 
 

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.242.136,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód  3.878.167,00 zł, z tego: 

- utrzymanie urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe 1.000,00 zł, 

- opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 

25.000,00 zł, 
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- wniesienie wkładów do Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ 

spółka z o.o. w Sulikowie 174.000,00 zł, 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 

gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla 

miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”  3.678.167,00 zł, 

2) g

ospodarkę odpadami  106.260,00 zł, z tego:  

- m

onitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulikowie 

8.000,00 zł, 

- w

ykonanie planu gospodarki odpadami  8.000,00 zł, 

- w

ykonanie opracowania pod nazwą „Rozliczenie obowiązku w zakresie ograniczania 

ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2010” 

5.000,00 zł, 

- w

ywóz odpadów komunalnych  23.260,00 zł, 

- u

suwanie padliny zwierząt  2.000,00 zł,    

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” 

60.0000,00 zł, 

3) oczyszczanie wsi  25.740,00 zł, z tego: 

- zamiatanie chodników i zatok parkingów, czyszczenie studzienek, itp.  25.740,00 zł,  

4) utrzymanie zieleni w gminie  18.740,00 zł,  

5) schroniska dla zwierząt 19.149,00 zł, z tego: 

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  z przeznaczeniem 

na utrzymanie jednostki  „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (3,20 

zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku 

ustalonego przez GUS) 5.984 x 3,20 zł =  19.149,00 zł,  

6) oświetlenie ulic, placów i dróg  950.000,00 zł, z tego: 

- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na 

terenie gminy Sulików 725.000,00 zł 

- zakup energii elektrycznej 225.000 zł, 

7) pozostała działalność  197.460,00 zł 

- montaż i demontaż dekoracji świątecznych  1.600,00 zł, 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących 

miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”  195.860,00 

zł, 
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8) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  46.620,00 zł, z 

tego: 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stworzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 24 

w Małej Wsi Górnej”  8.152,00 zł, 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stworzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 

323/3 w Miedzianej”  6.234,00 zł, 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na 

działce 266/2 w Studniskach Górnych”  13.627,00 zł, 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących 

miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”  8.118,00 zł, 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci na 

działce nr 80 obręb Wilka”  8.489,00 zł, 

- doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym  2.000,00 

zł. 

  

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.650.300,00 zł 
 

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.650.300,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 

369.440,00 zł,   

2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 53.929,00 zł, z 

tego: 

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem 

na remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej  11.793,00 zł, zł, 

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem 

na kontynuację remontu świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku po byłej szkole 

podstawowej w Radzimowie Górnym  12.345,00 zł, 

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem 

na zakup stołów i krzeseł dla świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach  8.079,00 zł,  

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem 

na remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie wraz z wyposażeniem  9.005,00 

zł, 

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem 

na remont sufitu w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym  wraz z oświetleniem  

4.000,00 zł, 

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem 

na położenie drenaży wokół świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym z 

odprowadzeniem do pobliskiego rowu melioracyjnego  2.000,00 zł, 
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- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem 

na zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym  

6.707,00 zł, 

3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych 

na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”  751.791,00 zł, 

4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w 

Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” 1.418.640,00 zł, 

5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w 

Studniskach Górnych”  50.000,00 zł, 

6) dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z 

zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  6.500,00 zł. 

 

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 119.212,00 zł 
 

Zaplanowano środki w wysokości 119.212,00 zł z przeznaczeniem na: 

1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań z zakresu  kultury fizycznej i sportu 100.000,00 zł, 

2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 19.212,00 zł, z 

tego: 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż piłkochwytów na boisku 

sportowym w Radzimowie Górnym”  4.000,00 zł, 

- wykonanie utwardzenia placu przy szatni klubu sportowego na boisku sportowym w 

Studniskach Dolnych  3.000,00 zł, 

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samojezdnej kosiarki do wykaszania terenów 

trawiastych wokół obiektu sportowego i płyty boiskowej położonych przy ulicy 

sportowej w Sulikowie”  9.000,00 zł, 

- renowacja boiska sportowego we Wrociszowie Dolnym wraz z zakupem sprzętu 

sportowego  3.212,00 zł. 
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Przychody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 3.852.472,00 zł, z tego: 

1) przychody z zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 

PROW321.11.00642.02 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 

operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeka 

Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i 

Skrzydlice”  realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  w 

wysokości 1.372.365,00  zł, 

2) przychody z zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na finansowanie inwestycji 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 

wysokości 2.480.107,00 zł.  

 

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 982.500,00 zł. Dotyczą one spłat 

kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu obligacji komunalnych: 

1) V rata kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w 

Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod 

nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w wysokości 312.500,00 zł, 

2) III rata pożyczki 15/OZ/JG/2008 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą 
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„Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów 

komunalnych” w wysokości 30.000,00 zł, 

3) III rata kredytu 05/0321 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we 

Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w 

wysokości 300.000,00 zł, 

4) wykup obligacji  komunalnych serii C wyemitowanych na postawie zawartej umowy 

emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno 

– Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) 

na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w 

Sulikowie” w wysokości 125.000,00 zł, 

5) wykup obligacji  komunalnych serii 10A wyemitowanych na postawie zawartej umowy 

emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno 

– Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) 

na sfinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 uchwały nr XLIV/339/10 Rady Gminy 

Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy 

Sulików  w wysokości 215.000,00 zł. 

 


